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Mercedes-Benz E-Klasse 200 Avantgarde Camera / Navi / ILS Aut7

Omschrijving
Deze in nieuwstaat verkerende E200 met slechts
61dkm is door ons geleverd en onderhouden. Zeer
compleet uitgerust met oa achteruitrijcamera,
neerklapbare achterbank, 3D kleurennavigatie, LED
Intelligent Light System, elektrisch verstelbare
stoelen met verwarming, half lederen bekleding,
zwart essen sierlijsten, cruise control, grotere
brandstoftank (80 liter), 7-traps automaat met
stuurschakeling, spiegelpakket en nog veel …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~22226444

Specificaties
Km-stand: 61.025
Datum deel 1: 04-2015
Kleur: Iridiumzilver metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 184 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• 44R 17" 5-dubbelspaaks lichtmetalen in
Himalayagrijs/gepolijst
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met
PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en
verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 628 adaptieve grootlichtassistent plus
• 642 LED Intelligent Light System met variabele
lichtverdeling, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, dynamische hoogteregeling en
blauw begrotingslicht
• 690 noodreservewiel ipv tirefit
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• B16 dubbele uitlaat met verchroomde
uitlaatsierstukken
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend,
verwarmd, verstelbaar en inklapbaar

Interieur
• 51U zwarte interieurhemel
• 280 lederen stuurwiel
• 287 neerklapbare achterbank in 2 ongelijke delen
• 411 zwart half lederen bekleding met contrast
stiknaden
• 580 THERMATIC: automatische airconditioning twee
klimaatzones en actieve fijnstof-/koolstoffilter
• 584 elektrische ramen met comfortsluiting
• 736 sierlijsten interieur in zwart essen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U18 AKSE: automatische kinderzitherkenning

Infotainment
• 05U MB Connect - Remote Online
• 06U Mercedes connect me - standaard service
voorbereiding connect me-service
• 357 Garmin Map Pilot 3D kleurennavigatie in 3D
geheel Europa met spraaksturing
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 14,7 cm
kleurendisplay, USB-interface en bluetooth streaming
• 818 CD speler

Veiligheid
• 117 centrale vergrendeling
• 218 Achteruitrijcamera
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief
ADAPTIVE BRAKE met noodingreep
• 291 Pelvis beckenairbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 350 E-Call noodoproepsysteem icm MB Connect
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• U60 Actieve motorkap

Overige
• 211 parameter snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
• 279 versnellingspook aan de stuurkolom
• 427 7G-Tronic Plus: automatische 7-versnellingsbak
met verschillende rijprogramma's en stuurschakeling
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 677 Agility control Avantgarde
• 806 modeljaar 2016
• 915 grotere brandstoftank (80 liter)
• 954 Avantgarde uitvoering
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
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